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Animator (m/v) – Spanje/Italië 

voltijds – bepaalde duur 
 

 

 

Ben jij 18+ en heb je geen moeite je in te leven in de wereld van kinderen tussen de 6j en 

18j? 

Maak je graag deel uit van een hecht team en verken je graag onbekend terrein? 

Dan is de functie van animator misschien wel de uitgelezen zomerbezigheid voor jou! 

Van het deelnemen aan activiteiten zoals canyoning, via ferrata en spelen op en rond de 

bergen tot het zelfstandig begeleiden van een GPS spel, een animator komt overal. Je staat 

in voor het plezier van de kids, tijdens activiteiten maar ook na het avondmaal, met als 

doel al de Family Adventure gasten de vakantie van hun leven te geven! 

 

LifeLong Exploring is een touroperator gespecialiseerd in avontuurlijke en 

buitensportreizen. Ons kantoor is gehuisvest in Boom, België. Tijdens de zomermaanden 

opereren we vanuit verschillende adventure camps in Spanje en Italië met twee sterke 

producten: X-Adventure (specialist in canyoningvakanties – www.x-adventure.be) en 

Family Adventure (voor avontuurlijke gezinnen – www.family-adventure.be). 

 

Je functie 

 

• Elke dag neem je deel aan een activiteit onder begeleiding van gidsen 

• Je zorgt voor avondanimatie van een groep kinderen van Family Adventure  

• Je bent het aanspreekpunt voor families 

• Je bezorgt de families een onvergetelijke vakantie 
 

 

Wat verwachten we van je? 

 

• Je bent minstens 18 jaar 

• Je bent tijdens de zomer minimaal 2 weken beschikbaar tussen 29 juni 2019 en 31 
augustus 2019 

• Je hebt ervaring als animator of soortgelijke ervaring, animatordiploma is een pluspunt 

• Je haalt energie uit sociale contacten en werkt graag in een team 

• Je animeert en entertaint graag groepen 

• Je bent stipt en punctueel 

• Je hebt een uitgesproken affiniteit met reizen en jeugdwerking 

 

Wat mag je van ons verwachten 

 

• Een bangelijk leuke tijd 

• Volledige reis van A tot Z (vervoer, vol pension, logement, drankjes aan de bar, …) 

• Je komt terecht in een sociale, sfeervolle en sportieve werkomgeving met super leuke 
collega's 

• Een berg aan ervaring voor een latere carrière 

• Teamactiviteiten doorheen het jaar 

• X-Team Kledij 

 

Solliciteren? 

Met CV en pasfoto en ter attentie van Arjen Ceulemans, arjen@lifelongexploring.com   
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